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RESUM 
 

La renovació del Front Litoral del Besòs suposa la finalització de tres intervencions urbanes que es van dur a terme 
durant la dècada dels anys 90: el perllongament de la Diagonal, la reconversió del tram final de la llera del riu 
Besòs en un parc fluvial i la recuperació del litoral entre el riu i el Front Marítim. 
Totes aquestes intervencions, juntament amb la construcció de l’anomenada Àrea Fòrum, tenen com a objectiu 
completar els 12 quilòmetres de costa per a ús ciutadà que s’allarguen des del Port Vell fins a Sant Adrià de Besòs i 
contribuir a la transformació urbana del territori i amb ella a la millora social dels qui habiten.  
Aquesta actuació s’ha efectuat amb motiu de la celebració a Barcelona del Fòrum Universal de les Cultures 2004. 
Des d’un punt de vista urbanístic, l’actuació a l’àrea Fòrum representa la remodelació d’una part considerable de la 
ciutat, més de 220 Ha, el que equival a 5 vegades la superfície de la Vila Olímpica. Però, a més, estem parlant d’un 
territori repartit entre els termes municipals de Barcelona i Sant Adrià de Besòs,  que al llarg dels anys, havia anat 
acumulant instal·lacions i equipaments tradicionalment rebutjats de la gran ciutat com ara centrals energètiques, 
plantes de tractament d’aigües residuals, la incineradora i barris amb poca qualitat urbanística 
El territori del Fòrum sobre el que s’ha efectuat la transformació abasta un espai de 220 Ha. D’aquestes, 160 Ha. 
són noves zones lliures d’ús públic  (els parcs, les zones de bany, la gran esplanada, la nova xarxa de carrers i vies 
de circulació de l’entorn i la llera del riu Besòs). La resta, 60 Ha, estan destinades a edificació pública, privada i 
espais lliures associats a edificacions, que es tradueix en la construcció d’hotels, equipaments, activitat econòmica 
lligada a la universitat i habitatge. 
Respecte de les Instal·lacions, d’altra banda necessàries pel bon funcionament de la ciutat. En aquest projecte s’ha 
optat per la premissa que defensa que netejar no és canviar la brutícia de lloc. És amb aquest criteri que cristal·litza 
l’innovador i culturalment trencador disseny de l’àrea Fòrum: una gran plaça cívica de prop de 17 hectàrees és 
alhora la coberta de la nova depuradora remodelada, completament desodoritzada i dotada dels sistemes 
tecnològics més avançats per abocar aigua neta al mar.  
També es construeixen noves zones de bany, nous parcs i auditoris al costat del mar en una superfície d’unes 19 
hectàrees, que completen els 12 quilòmetres de costa i un port esportiu. La regeneració del riu Besòs, buidant-lo de 
les torres d’alta tensió i convertint-lo en  un parc fluvial, de més de 6 quilòmetres de longitud,  és un altre  element 
cabdal d’aquesta actuació. El conjunt d’actuacions de caire ambiental han permès posar en marxa un projecte de 
recuperació del biòtop marí que ja comença a tenir resultats positius. La planta fotovoltàica que, juntament amb les 
plaques fotovoltàiques de les pèrgoles de la plaça, és capaç de generar l’electricitat aproximada que utilitzen un 
miler d’ habitatges.També s’han remodelat les velles centrals tèrmiques construint noves plantes termoelèctriques 
de cicle combinat. Amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat ambiental, s’ha transformat la inicineradora en un nou 
ecoparc i una moderna planta de tractament de residus l’energia sobrant de la qual, es canalitza a través d’una 
planta energètica i una xarxa subterrània convertida en sistema de calefacció i refrigeració per una part dels edificis 
de la zona Fòrum i fins i tot de l’exterior. També cal destacar el dipòsit de retenció d’aigües pluvials construït a sota 
del carrer Taulat. 
Un altre element molt important en la definició sostenible de tot el projecte, és la rehabilitació arquitectònica, però 
també urbanística, i de millora de les condicions de vida dels barris de la Mina i la Catalana. Això vol dir actuar sobre 
una superfície de 44 hectàrees obrint la nova rambla de la Mina, construint més de 2.100 habitatges amb els 
corresponents equipaments de barri i millorant substancialment la qualitat urbana de tot aquest espai. Perquè el 
conjunt funcioni, s’ha de dotar d’activitat econòmica i això s’aconsegueix amb la construcció del Centre de 
Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) que connectat amb l’edifici Fòrum i el seu gran auditori doten 
Barcelona i l’Àrea Metropolitana d’un recinte modern i de gran capacitat per a la celebració de congressos i 
convencions.  
Respecte del transport públic: s’estan construint dues línies de tramvia ( una en funcionament ) que enllacen 
aquesta nova àrea amb la plaça de les Glòries i el parc de la Ciutadella i s’ha obert la nova estació Maresme – 
Fòrum de la línia 4 del metro. Així mateix, l’actuació urbanística ha dotat de millors connexions viàries tot l’espai amb 
l’obertura del carrer Taulat connectant-lo amb Sant Raimon de Penyafort, la construcció del nou pont a Eduard 
Maristany i els nous laterals de la Ronda Litoral. 
 
  
 

 


